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 در روایات آمده امام زمان(عج) چند غیبت دارد؟ )1

 سه غیبت )د                      چهار غیبت )ج            یک غیبت )ب            دو غیبت )الف

 ؟چرا قبل از غیبت کبري، غیبت صغري شروع شد )2

 فکري بعضی یارانکوته )د            دشمنی بنی امیه )ج  حیرت مردم )ب      مبارزه با بنی عباس )الف

 ؟در حضرت قائم(ع) چه سنتی از حضرت نوح(ع) است )3

 عمر طوالنی )د          بدخواهانطعنه بسیار  )ج        نجات یاران )ب              یاران اندك )الف

 ؟را مطرح نموده است (عج)الغیبه مسئله شبهه عمر حضرت صاحبکدام عالم شیعی در کتاب الفصول العشره فی )4

 عالمه مجلسید)                    شیخ مفیدج)                شیخ صدوق ب)   شیخ طوسیالف) 

 ؟است جواب براي جوان ماندن و عدم فنا کدام گزینه )5

 عوامل متافیزیکی موثر در جسم را تقویت کنیم )ب            هاي جسم انسان در خأل حفظ شوندبافت )الف

 ها از عوامل تأثیرگذاردور نگه داشتن بافت )د           هانوع تغذیه با شناخت تأثیر آن بر بافت )ج

 ؟عمر طوالنی از نظر منطق و علم چه حکمی دارد )6

 واجب بر حکم است )د          مردود است )ج        باطل است )ب   ممکن است )الف

 ؟عمر امام زمان(عج) در مدت طوالنی در قالب اعجاز با کدام گزینه همخوانی دارد )7

     قانون طبیعت تابع حکم خود بوده و موقتا تاثیرپذیر است )ب        شودقانون طبیعت تا انجام مأموریت معطل می )الف

 ماندقانون طبیعت به حکم خدا معطل هیچ امري نمی )د   قانون طبیعت اقتضاي حال و موقعیت خود را دارد )ج 

 ؟امام صادق(ع) به نقل از ابو بصیر در مورد حضرت قائم(عج) چه فرمودند )8

  آیندفرود میحضرت با خانواده در مسجد سهله  )ب    شوندحضرت با خانواده در مسجد کوفه مستقر می )الف

 کندحضرت خانواده خویش را در مسجد النبی ساکن می )د   شوندحضرت با خانواده در مسجداالقصی ساکن می )ج

 ؟امام زمان (عج) خطاب به جه کسی فرمودند: ما از احوال شما آگاه هستیم )9

 سید مرتضید)                   شیخ مفید) ج                  عالمه حلی) ب  شیخ طوسی) الف
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  ؟طیبه به عنوان محل اقامت امام زمان (عج) به کجا اشاره دارد )10

 مدینهد)                 قمج)                 کوفهب)         مکهالف) 

 ؟در دعاي ندبه از این مکان به عنوان پناهگاه امام زمان(عج) نام برده شده است )11

 کوه کیسانیهد)                       کوه حمويج)                  کوه رضوي ب)                 مدینهالف) 

 ؟چه مکانی به امام زمان مربوط شده استدر سرزمین بربر  )12

 جزیره بربرد)              جزیره خضراء ج)                 کوه طوي ب)     کوه رضويالف) 

 ؟ زمان(عج) از موقعیت بربر توسط عالمه حلی در کتاب رجالی به چه معنی است نیاوردن نام راوي محل زندگی امام )13

 مخالفت با قائلین دیدار با امام زمان(عج) )ب       الدین مازندرانیعدم تأیید قصه زین )الف

 عدم شناخت کافی نسبت به موضوع )د        عدم مخالفت با قصه محل سکونت حضرت )ج

 ؟اندزمان(عج) چه نامیده شدهیاران مصري امام  )14

 نجباد)               امناءج)          اخیارب)          ابدالالف) 

 ؟ها با زمین در قرآن چیسترابطه کوه )15

 منشأالخیرلالرضد)             االرضامنج)            االرضاوتادب)    االرضمرقعالف) 

 ؟صبر برمحارم خدا، راضی به قضاي خدا، بخشش و گذشت)ها از کدام گروه است ( این ویژگی )16

 صلحاد)             اخیارج)           ابدالب)              نجباالف) 

 ؟تر استامام زمان (عج) به چه کسی شبیه )17

 امام کاظم (ع) د)     حضرت موسی(ع) ج)     حضرت عیسی(ع) )ب        رسول خدا(ص) )الف

 ؟(ع) داردامام حسین(ع) چه تعبیري نزد امام رضارضا به قتل  )18

 هیچکدام )د         الخیرمانع )ج       قاتل )ب     شریک )الف 

 ؟بیشترین زمان حکومت امام زمان(عج) در روایات شیعه و سنی چقدر است )19

 چهل سال )د                سیصدونه سال )ج             سیصد و سیزده سال )ب          سیصد سال )الف

 ؟اولین رجعت کننده پس از امام زمان(عج) کیست )20

 امام حسین(ع) )د         امام حسن(ع) )ج        حضرت علی(ع) )ب             پیامبر خدا(ص) )الف
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